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  ایزد رشن و جایگاه او در دین زرتشتی

  *زهره زرشناس
  **مریم رشنو

  چکیده
در پژوهش حاضر به بررسی زبانشناختی و کارکردي ایزد رشن در دین زرتشـتی پرداختـه   

ه است. رشن یا رشنو یکی از ایزدان زرتشتی است کـه در متـون فارسـی میانـه نقـش      شد
هاي پارسی  اي به عنوان یکی از سه ایزد داوري روان بر عهده دارد. رشنو در نوشته برجسته

آمـده اسـت. در ایـن مقالـه ابتـدا اشـتقاق       » راسـت «بـا صـفت   » رشـن «میانه به صـورت  
گرفته و در ادامه به کارکردهاي گوناگون این ایـزد و   شناختی رشنو مورد بررسی قرار ریشه

سایر ایزدان همکار او در اوستا و متون فارسی میانه اشاره شده است. براي ارائه تصـویري  
ایالمـی نیـز    تر از این ایزد به کارکردهاي مشابه با رشن در سـنت ودایـی و عیالمـی/    جامع

نـام ایـن ایـزد در ادبیـات فارسـی اشـاره       هـایی از کـاربرد    توجه شده و در پایان به نمونـه 
 است.  شده

   .شناسی رشنو، رشن، رشن یشت، داوري، ور، عدالت، فرجام ها: کلیدواژه
  
  . مقدمه1

شناسی زرتشتی اهـورامزدا در رأس سلسـله مراتـب وجـود قـرار دارد. پـس از او        در یزدان
تـرین فرشـتگان   شـوند و بزرگ  موجودات دیگري حضور دارند که امشاسـپندان خوانـده مـی   

دهنــد. پــس از آفــرینش  هســتند. ایــن فرشــتگان اهــورامزدا را در امــر آفــرینش یــاري مــی
آفریند که هر یک به نسبت جایگاه خود، نقشـی ویـژه را    امشاسپندان، اهورامزدا ایزدان را می
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در نبرد جاودان میان نیروهاي خیر و شر برعهده دارند. بعضی از این ایزدان ماننـد آناهیتـا و   
انـد، گروهـی دیگـر همچـون خورشـید و آسـمان بـا         زرتشـتی و باسـتانی   مهر خدایان پیش

انـد.   اند و برخی مفاهیم تجریدي و اخالقی هستند که تشخص یافته هاي طبیعی مرتبط پدیده
رشن نیز از جمله این ایزدان است. در متون زرتشتی این ایزد با صفات گوناگون نامیده شده 

  عی را بر عهده دارد. است و کارکردهاي متنو
-Proto-Indo) از ریشه نیا هندواروپایی (-raṣ̌nuبه لحاظ اشتقاق واژگانی، رشن (اوستایی 

European» (h3reĝ  « مشتق شده » هدایت کردن و درست کردن«به معنی(Kümmel and Rix, 

بـه معنـاي   آمده است. بارتلمه آن را صفت  -nuساز اولیه  و به همراه پسوند ماده (304 :2001
ترجمــه کــرده اســت » ایــزد عــدالت و دادگســتري«و اســم مــذکر تحــت عنــوان » عــادل«
)Bartholomae,1904:1516    مهریشـت دو فرضـیه بـراي ترجمـه      79). گرشـویچ نیـز در بنـد

 مطرح کرده است: یکـی ایـن کـه    raṣ̌nuš daiδe maēϑanəm  yahmāi raṣ̌nuš darəγāi عبارت
raṣ̌nu- ترجمه شود و دیگر اینکه براساس بنـد  » رشن«ایزد رشن در نظر گرفته شود و  همان

حالـت رایـی    ātarš ciϑrə̄sca raṣ̌nušca yazamaide  ،raṣ̌nušعبـارت  ویسـپرد، در  16کـرده   1
پیرار نظر متفـاوتی  ). اما Gershevitch,1967:223( ترجمه گردد »داوران«جمع در نظر گرفته و 

بـراي واژه رشـنو، آن را بیـان    » دهی جهت«در این خصوص دارد و با در نظر گرفتن معناي 
  ).Pirart,2009:221داند ( درست متون آیینی می
مرتب ساختن، ترتیب دادن، نظـم دادن  «به معنی  razاین واژه از ریشه در زبان اوستایی، 

)  Indo-Europeanخود مشـتق از هنـدواروپایی (   razمشتق شده است. ریشه » و راست کردن
*reĝ-   ــتان ــدي باس ــی  rájiṣṭha(هن ــه معن ــتن  «) ب ــا آراس ــردن ی ــب ک ــت» مرت ــز  اس ( نی
تـوان بـه کلمـه     ها نیز می ه در دیگر زبانهاي مشاب از جمله واژه ). Pokorney,1959: 1376نک.

به معنی مرتب کردن، منظم کـردن، آراسـتن نیـز از همـین ریشـه اشـاره کـرد         regereالتین 
را  -raṣ̌nav). عالوه بر این، مهرداد بهار بـا تردیـد معنـی لغـوي     1455: 1393دوست،  (حسن

  ).83: 1375تقوي یا درخشش عنوان کرده است (بهار،
هاي اوستایی به زبان سانسکریت بر این باور است کـه نـام ایـزد     به متن گلدمن با اشاره

به معنی خداي راسـتی تفسـیر    satyapatiآمده که به  -raśnaرشن در متون مذکور به صورت 
  ).Goldman, 2015: 24شده است (

) بــه معنــی razistag(فارســی میانــه   -razišta) بــا صــفت-raṣ̌nuنــام رشــن (اوســتایی 
شود اما پـنج بـار در    ها دیده نمی، در اوستاي قدیم، اعم از گاهان و یسن هفت»ترین راست«
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، 12/65و13، یسـن  5/16، یسـن  7/2، یسـن  7/1یسنا مورد ستایش قرار گرفته است. (یسن 
خـورد.  وجود دارد که در آن نام این ایزد به چشم می 46). البته عبارتی در یسن 30/70یسن 

در این یسن و آمدن مهر و رشن در کنار یکدیگر ممکـن   miθrōbiiō vā raṣ̌nāوجود عبارت 
است شاهدي براي وجود نام این ایزد در اوستاي قدیم باشد. در اوستاي متـأخر، نـام ایـزد    
رشن در کنار دیگر ایزدان بارها تکرار شده است و یشت دوازدهم اوستا نیز به او اختصاص 

آمـده اسـت کـه     rāstبا صفت  rašnنه به صورت هاي فارسی میا دارد. نام این ایزد در نوشته
اي بـه عنـوان یکـی از سـه ایـزد داوري روان بـر عهـده دارد. بـه عـالوه در           نقش برجسـته 

  موسوم است. » رشن«شماري زرتشتی، هجدهمین روز ماه به روز  گاه
شناختی، کارکردها و صفات منتسب به ایـزد رشـن نیـز طیـف وسـیعی را       در کنار ریشه

  رد.  گی می دربر
) بر این باور است که در جوامع شرق ایران، میثـره (اوسـتایی   Christensen( سن کریستن

Miθra-رد او ایزدانی چون رشنو(اوستایی  ) به عنوان ایزد اصلی پرستیده میشد و گRaṣ̌nu- ،(
) و چنـد ایـزد دیگـر حضـور     -Vərəθraγna)، ورثرغنـه (اوسـتایی   -Sraošaسراوشه(اوستایی 

اکنون در اوستاي جدید وجود دارند، از نظر  هاي کهن که هم اعتقاد دارد که یشتداشتند. او 
تر هستند اما بعد از نگارش گاهان، بـراي تطبیـق بـا مبـانی دیـن       زمانی از متون گاهانی کهن

  ).3:1355سن، هایی به عمل آمده است (کریستن زرتشتی در آنها تعدیل
بندي خود از ایزدان دین زرتشتی، رشـنو  سن، در دسته نیبرگ ضمن پذیرش نظر کریستن

چیستا در مجموعه خدایان انجمـن میتـرا قـرار    -را در کنار مهر، سروش، باد، بهرام و خورنه
دانـد. بـه بـاور    ).  او رشنو را خداي سوگند یا آزمایش آتش مـی 83: 1359دهد (نیبرگ، می

من سوگند بوده اسـت و  دهنده انجرشن یشت آمده نشان 3که در بند  uruuaθāنیبرگ، واژه 
به معنی برگزیدن، انتخاب کردن اسـت. او ایـن واژه را یـار و همکـارِ سـوگند       varاز ریشه 

    ).64-65: 1359معنی کرده است (نیبرگ، 
» داوري کـردن «با معناي » رشنو«داند که در اسم عام اي میبویس رشن را تجسم اندیشه

اشاره بـه ایـن کـه در اسـامی مقـدس فارسـی        نهفته است. او با» کندکسی که داوري می«یا 
باستان در پایان سده پنجم پیش از میالد از این ایزد با احتـرام یـاد شـده اسـت، رشـن را از      

هـاي  بیانگر جنبـه » ارشتات«داند که با مهر پیوستگی داشته و همراه با ایزدان پیشازرتشتی می
  ).79:1374حقوقی و قضایی اهورا است (بویس، 
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) با توجه به بندهاي سه تا پنج رشن یشت بـه ایـن   Zaehner( گرانی چون زِنراما پژوهش
اند که رشن لقبی براي اهورامزداست و گاهی نیز به عنوان لقب بـراي مهـر بـه     نتیجه رسیده

رود. او با این دیدگاه که براساس گاهان، این اهورامزداست که داور روز رسـتاخیز و   کار می
) است، رشن را لقبی براي اهورا و میترا در دین اهورایی -činvat pərətuپل چینوت(اوستایی 

: 1375داند که در اوستاي جدید به صورت ایزدي مستقل ظاهر شـده اسـت (زنـر،     کهن می
). با این همه پورداود اعتقاد دارد که هر چند رشـن یکـی از ایـزدان بـزرگ اسـت امـا       158

ین اساس داوري درباره ماهیت رشـن  اطالعات ما در خصوص وي نسبتا کم است و بر هم
  ).561: 1356داند (پورداود، را دشوار می

بندي این صفات، اشارات زرتشتی به ایـزد رشـن    در این مقاله براي بررسی دقیق و طبقه
در قالب سه دسته متن متفاوت مطرح شده؛ به این صورت که شواهد مرتبط بـا واژه و ایـزد   

  ه و متون جدید ارائه شده است.رشن در متون اوستایی، فارسی میان
  

  . رشن در اوستا2
پیش از این که به جایگاه رشن در متون اوستایی بپردازیم باید اشاره مختصـري بـه جایگـاه    

زرتشتی داشته باشیم. براساس تحلیل پژوهشگران حوزه اساطیر  هاي پیش این ایزد در اندیشه
گ این بوده است که هر نیروي ناپیدا را هاي این فرهن ترین جلوه هندواروپایی، یکی از اصلی

انگـاریم، نـوعی    عینی تصور کنند. در حقیقت مردم روزگار باستان آن چه را ما تجریدي می
را نـوعی نیـرو و توانـایی    » شـهامت «یـا  » عـدالت «پنداشتند. به طور مثال  نیرو و توانایی می

و پرسـتش آنهـا بـر مـا پوشـیده       ها به امور الهی پنداشتند. اما چگونگی تبدیل این توانایی می
  ).45:1374است (بویس، 
دهد که رشن از جمله ایزدانی بوده که پیش از زرتشت نیز سـابقه   ها نشان می برخی یافته

اي قطعی در خصوص دین هخامنشیان، محققان اشارات  پرستش داشته است. در نبود نظریه
داننـد و از   زرشـتی مـرتبط مـی    پیشموجود به برخی از ایزدان را در دوره هخامنشی با ادیان 

کننـد. پژوهشـگرانی ماننـد بنونیسـت      زرتشتی قلمداد مـی  این رو، رشن را نیز از ایزدان پیش
)Benvenisteهـایی همچـون    ) به نامRašnuk(k)a   وRašnudadā    در دوره هخامنشـیان اشـاره

)؛ Benveniste, 1966: 91کنند که از آشنایی مردمان آن دوران با ایـن ایـزد حکایـت دارد (    می
، 1956، 1509هـاي   نبشـته  در گـل  Hallock ،(Rašnuk(k)aهمچنین مطـابق گـزارش هلـک (   

 ,Hallock( تخت جمشید وجود دارند 22003و  335هاي  نبشته در گل Rašnudadāو  11969
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ر د 3هاي تئوفوریک ) نیز به نامMalandra). به عالوه ماالندرا (605 ,577 ,560 ,423 ,150 :1969
شـود. بـه   کند که نام این ایزد در آنها دیـده مـی   هاي باروي تخت جمشید اشاره مینبشتهگل

  ) نظـر او از اشــتقاق و شــیوه کــاربرد برخـی اســامی ماننــد رشــنوكRašnuka رشــنودات ،(
)Rašnudāta) َررشنوب ،(Rašnubar(a)( آید که رشن ظاهرا ایزدي متعلق به ایرانیـان  چنین برمی

  ).Malandra,1983:78ه است (باستان بود
خورد. اما وجـود    به طور کلی در اوستاي قدیم نشانی از ستایش ایزد رشن به چشم نمی

و همراهی مهر و رشن در کنار یکدیگر ممکن است طنینـی بـراي نـام     446عبارتی در یسن 
ن زرتشـتی  این ایزد در اوستاي قدیم باشد. در اوستاي جدید، نام این ایزد در کنار دیگر ایزدا

  آمده است و یشت دوازدهم اوستا نیز بدو اختصاص دارد.  
هاي کوچک است که در دوره متأخر تدوین شده، اما دربـاره   رشن یشت از جمله یشت

توان با قطعیت اظهار نظـر کـرد. ایـن یشـت فاقـد زنـد و       تاریخ دقیق تدوین این یشت نمی
هاي بـزرگ اوسـتا ماننـد فـرودین      تبند است. به عالوه در یسنا و برخی یش 38مشتمل بر 

)، رشـن پسـر   16/17یشت و بهرام یشت نیز از ایزد رشن نام برده شده است. در ارد یشت(
اهورامزدا و آرمئیتی و برادر سروش، مهر، اشی و دئنا است. در وندیداد نیز چندین بار به نام 

از فرگرد چهارم وندیـداد،   وپنج وچهار و پنجاه این ایزد اشاره شده است. بنا بر بندهاي پنجاه
کند که این مراسم شامل نثار آب گـوگرددار   رشن بر مراسم آیینی سوگند خوردن نظارت می

از رشـن بـراي     گناهی است. چند بند اول رشن یشت نیز شـامل درخواسـت   براي اثبات بی
د کنـ است؛ اصطالحی که به آزمایشی آیینی اشاره مـی  )-varahحاضر شدن در ور (اوستایی 

  شود.   شونده براي اثبات حقانیتش به کار گرفته می که توسط محاکمه
)، -aṣ̌auuanیابد و با صفاتی از قبیل پاك (اوسـتایی   در یشت دوازدهم، رشن تشخص می

)، -vaēδišta)، داناترین (اوستایی -spə̄ništaترین(اوستایی  )، مقدس-razištaترین(اوستایی  راست
)، از -parakauuistəmaکننده از دور (اوستایی  )، بهترین پرتاب-viδčōištaترین (اوستایی  گزیننده

) و -arəϑamat̰.bairišta)، اجراکننده قانون (اوستایی -dūraēdarəštəmaدور بسیار بیننده (اوستایی 
  شود.)  ستوده می-tāiiu- nijaγništaفروزننده دزدان (اوستایی 

توان کارکردهاي متفاوت این ایزد را در قالب چهـار  به طور کلی با بررسی متون اوستایی می
  : 5بندي کردگروه اصلی طبقه

نقش اصلی او که در اوستا و رشن یشت بـر آن تأکیـد شـده حضـور در مراسـم ور       .1
شـت بـه یـاري فراخوانـده     هفت از رشن ی و ) است که در بندهاي نه تا سی-varah(اوستایی 
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نیز به گونه خاصی  4وپنج از فرگرد چهارم وندیداد وچهار و پنجاهشود. در بندهاي پنجاه می
اشاره شده که  در آن از رشـن و  گناهی  شامل نثار آب گوگرددار براي اثبات بیاز مراسم ور 

  شود.   برده می  مهر نام
شـونده   کند که توسـط محاکمـه  ه میور اصطالحی است که به نوعی آزمایش آیینی اشار

در بند سه رشـن یشـت، اهـورمزدا بـا زرتشـت      شود.  براي اثبات حقانیتش به کار گرفته می
  6گوید.درباره چگونگی انجام  ور سخن می

در دینکرد به سی و سه گونه آزمون ور یا داوري ایزدي اشاره شده است که البته امروزه 
رشـن یشـت بـه     7تـا   3ا آگاهی نداریم. اما در بنـدهاي  از چگونگی انجام گرفتن بیشتر آنه

)، ورِ [دسـت]  -barəsman)، ورِ برسم(اوستایی -ātarبرخی از ورها از قبیل ورِ آتش (اوستایی
) و شـیره گیاهـان   -raoγniiā)، ور روغـن (اوسـتایی  -pərənā- vīγžāraiieiṇt(اوستایی  پر لبریز

منظـور از ذکـر ایـن    «ست. پورداود عقیده دارد که اشاره شده ا ) -āzuitī- uruuarā  اوستایی(
ورها آن است که مردمان باید در امتحانات سخت و محاکمات خطرناك، نجات خـود را در  
ذکر کالم مقدس بدانند [...] و به فرشته عدل و انصاف متوسل شوند تا پیروزي و رستگاري 

کـه رشـن بـزرگ    شاره شـده  در یشت دوازدهم ا). 573: 1356(پورداود، » نصیب آنها شود.
 dāmōiš(اوسـتایی   7ندامویش اوپم)، -vāta- vərəθrājanaتوانا همراه با با باد پیروز (اوستایی 

upamana-(اوستایی  )، فرّه کیانیkauuaiia- xvarənah-(اوسـتایی   ) و سود مزداآفریدهsaoka- 

mazdaδāita-ر فراخواند می6/12(یشت  ندآی )، به یاري آن کس که آنها را در و.(  
توان براي رشن متصور شد، جنگـاوري و   نقش دیگري که براساس متون اوستایی می .2

)، رشـن در کنـار مهـر و    41/10حضور و ستایش این ایزد در نبردها است. در مهر یشـت ( 
همین یشت، گردونه  126شود. در ادامه در بند  افکننده صفوف رزم تصویر می سروش درهم

د که رشن در سمت راست و چیسـتا در سـمت چـپِ مهـر بـه جنـگ       شو مهر توصیف می
روند. توصیفات دیگري از این دست در فروردین یشت  شکنان و انگره مینو میدیوان، پیمان

رشن همـراه بـا فروهرهـاي توانـاي     )، 47/13و بهرام یشت وجود دارد. در فروردین یشت (
ـ رو مـى  دنکه با یکدیگر درنبرد یسپاهیانبه میان  و باد پیروزگر ، دامویش اوپمنمهرپاکان،  د ن

بخش گروهی هستند که فروهرها را از روي باور، با اندیشه هوشیار و ضـمیر مـومن    یاريو 
در میان جنگـاوران در  ) نیز به همراهی رشن، مهر و بهرام 47/14در بهرام یشت (ستایند.  می

 (اوسـتایی  مـانع  اشاره شده اسـت. عـالوه بـر ایـن، برخـی صـفات همچـون بهتـرین        رزم 
upa.raoδišta-) (126/10کننده از دور (اوستایی )، بهترین پرتاب parakauuistəma- ()7/12 و (
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شـود نیـز    که رشن با آنها سـتوده مـی   )barəz- amauuaṇt- ()16/17بلندپایه نیرومند (اوستایی
  جنگاوري او هستند. گویاي وجه

توان نقش اجتماعی دیگري را بـراي ایـن   عالوه بر وجه داوري و حضور در رزم، می .3
) ایزد موکل -bərəjiiaایزد متصور شد. مطابق این کارکرد، ایزد رشن در کنار برجیه (اوستایی 

 8کنـد.  ) ایزد موکل خانه نقشی مشابه آنها ایفا مـی -nmāniiaها و غالت و نمانیه(اوستایی  دانه
) رشـن بـا صـفت    7/1گیري بر این اساس صورت پذیرفتـه اسـت کـه در یسـنا (     این نتیجه

ترین در کنار اشهین اشون، برجیه و نمانیـه و همـراه بـا سـروش و ارشـتات سـتوده        راست
د بـا کارکردهـاي اجتمـاعی خـانواده     توان او را نیز در کنار آن دو ایـز  شود. از این رو می می

  مرتبط دانست.
در کنار این موارد، مطابق برخی از متون، رشـن در نگهبـانی و محافظـت از گیتـی و      .4

آفریدگان اهورامزدا نیز مشارکت دارد. او در سراسـر جهـان اعـم از هفـت کشـور، دریـاي       
مین، بر فراز کوه البرز )، همه جاي ز-raŋhaفراخکرد، سرچشمه و دهانه رود ارنگ (اوستایی 

و هوکر، در بلندترین نقطه کوه البرز، در همـه افـالك (وننـد، تیشـتر، هفتورنـگ، سـتارگان       
چهر، ستارگانِ سـپند مینـو، مـاه و خورشـید)، در      چهر، ستارگان گیاهچهر، ستارگان زمین آب

ــنایی ــی  روشـ ــاي بـ ــان  هـ ــتایی(پایـ ــت)، -anaγra.raocahاوسـ و  (-vahišta- ahū) بهشـ
)، مهـر و سـروش و   95/10-100براساس مهـر یشـت (   منزل دارد. (-garō.nmāna)ودمانگر

گردنـد و اهـریمن و خشـم و دیـوان و دروجـان از برابرشـان        رشن شبانگاهان در زمین می
برنـده   گناهـان و از بـین   دهنده بـی آید که این ایزد یاري از رشن یشت چنین برمی گریزند. می

  دزدان و راهزنان است. 
ف متـون فارسـی میانـه کـه نقـش اصـلی رشـن، بـه عنـوان یکـی از داوران در           بـرخال 

شناسی فردي پس از مرگ برجسته است، در رشن یشـت هـیچ اشـاره مسـتقیمی بـه       فرجام
رسـد   خویشکاري او به عنوان یکی از داوران روز رستاخیز نشده اسـت؛ البتـه بـه نظـر مـی     

اي از فلـز   شده با موارد اشـاره بـه رودخانـه   توان اشاراتی را که در این یشت به آیین ور  می
) مرتبط دانست؛ چراکه مطابق متن گاهان، افـراد  7/30، 7/32، 9/51گداخته در گاهان (یسن 

باید از رودخانه فلز مذاب عبور کنند تا نیکوکاران سالم از آزمایش به درآیند. فرآیندي که به 
 هت بسیاري دارد.  آزمایش متهم براي اثبات حقانیتش در آزمون ور شبا
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  . همراهان رشن3
دهنـد. ایـن سـه     اي جدانشدنی را تشکیل مـی  گانه سه رشن، مهر و سروش سه ایزددر اوستا 

ها و روزهاي متعلق بـه   در کنار هم هستند و یشت وارههمایزد تا روز رستاخیز براي داوري 
کـه در رشـن یشـت     نکته جالب توجه این اسـت  است.قرار گرفته  یکدیگرآنها نیز در کنار 

  هیچ ذکري از مهر و سروش همراهان همیشگی این ایزد به میان نیامده است.
دهنـد. بـه    مـی  هاي فارسی میانه نیز موارد مکرري از همراهی این سه ایزد را نشان  نوشته

  از کتاب سوم دینکرد 60طور مثال، مطابق کرده 
سـازگار بـا   اسـت و هـم   چشمی خورشید دومین چشم مرد پارسا، از راه چشم با خوب

نیوشیدن همچون سروش ایزد است؛ گوش مرد پارسا، از راه گوش، زمانی که در خوب
گفتـاري  سازگار با ایزد است؛ زبان مرد پارسـا، و از راه زبـان، زمـانی کـه در راسـت     هم

  ) 103:1381سازگار با ایزد است (فضیلت،همتراز رشن است، هم

در متـون اوسـتایی و فارسـی میانـه بـه دفعـات دیـده        گانه مشهور کـه   عالوه بر این سه
هاي سـه تـایی کـه نشـان از     شود، نام رشن در کنار ایزدان دیگري نیز آمده است؛ ترکیب می

همراهی این ایزد با دیگر ایزدان دارد. نام رشـن در کنـار مهـر و ورثرغنـه در بهـرام یشـت       
شـده   گفتـه  و کالم راسـت  و ارشتات 7/2و یسن  7/1)، سروش و ارشتات در یسن 47/14(
) به کار برده شده اسـت. بـه عـالوه، در    38/12در رشن یشت ( )-aršuxδa- vacah اوستایی(

تایی نام ایزد رشن در برخی منابع اوستایی و فارسی میانـه در کنـار سـه     هاي سه کنار ترکیب
) رشن 3/13ایزد دیگر در قالبی چهارگانه ذکر شده است. به طور مثال، در  فروردین یشت (

) ترکیب رشـن، مهـر،   126/10با اهورامزدا، مهر و سپنتا آرمئیتی همراه است، در مهر یشت (
چیستا و دامویش اوپمن به کار رفته است و در بندهش نیز رشـن در کنـار اشـتاد، زامیـاد و     

  شود.  مرداد و همچنین همراه با سروش، اشتاد و زامیاد دیده می
 65/ 12کـه در یسـن    ایی از ایزدان نیز حضور دارد؛ چنـان ت هاي پنج رشن در برخی گروه

نـامِ    3/70انـد، در یسـن    رشن، سروش، مهر، آذر و اپام نپات در کنار یکدیگر قـرار گرفتـه  
رشـن،   به همراهـی  6/12رشن، سروش، مهر، باد، دئنا در کنار یکدیگر آمده است، در یشت 

ــرّه کیــانی و ســود مزداآفریــددامــویش اوپمــبــاد،  در دادســتان ه اشــاره شــده اســت، ن، ف
نامـه   رشن، اورمزد، بهرام، مهر و سروش ذکر شده اسـت و در ارداویـراف  نامِ ) 10/30دینی(

 ) به رشن، مهر، وايِ به، بهرام و اشتاد به صورت یک گروه از ایزدان اشاره شده است.3/5(
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  هاي فارسی میانه . رشن در نوشته4
)آمده اسـت.  rāstهمراه با صفت راست (» رشن«صورت هاي فارسی میانه به  رشنو در نوشته

). 37: 1369مطابق بندهش، رشن سیزدهمین ایـزدي اسـت کـه آفریـده شـده اسـت (بهـار،       
بنـدي اسـت. ایـن     کارکردهاي رشن در متون فارسی میانه نیز مانند متون اوستایی قابل دسته

تند و البتـه در گـذر زمـان    ها قابل مقایسه با کارکردهاي این ایزد در متون اوستایی هسـ  نقش
هـا و کارکردهـاي رشـن را در     تـوان نقـش   اند. براساس متون فارسی میانه میتغییراتی داشته

  بندي کرد: قالب شش گروه اصلی طبقه
نخستین کارکرد ایزد رشن در متون فارسی میانه ظاهرا ادامه نقش این ایزد بـه عنـوان    .1

 9زارش گلدمن، این کارکرد رشن در وجرکرد دینـی داور ور در متون اوستایی است. بنا به گ
  ).Goldman,2015:29(مورد اشاره قرار گرفته است  10و دینکرد

گفته، مهمترین نقش ایزد رشن در متون فارسی میانـه حضـور   اما در کنار کارکرد پیش .2
هـاي  او در کنار مهر به عنوان یکی از داوران روانِ درگذشتگان است. ایـن ایـزد داراي ترازو  

گیـرد.   است که کارهاي نیک و بد هر فرد را اندازه مـی ) tarāzūg ī zard ī zarrēnزرد زرین (
این ترازو به هیچ سمتی، نه به سوي کارهاي نیک و نه به سمت کارهاي بد، نه براي ایـزدان  

هاي فارسـی میانـه، تـرازوي     شود. به گزارش نوشتهو نه براي دیگر قانونگذاران متمایل نمی
به اندازه سر مویی جابجا نخواهد شد و هیچ گونه جانبداري در آن نخواهـد بـود. بـر    رشن 

سر پل چینوت، مهر و سروش و رشن به عنوان داوران روز جزا حضـور دارنـد و محاکمـه    
شود. اعمال در ترازوي رشن سنجیده و تصـمیم نهـایی در    شخص در حضور آنها انجام می

شود که کرفه و گناهشان یکسـان اسـت. اگـر     گرفته می مورد نیکوکاران و بدکاران و کسانی
کارهاي نیک فرد بیشتر باشد به بهشت و اگر کارهاي بد او بیشتر باشـد بـه دوزخ رهنمـون    

  خواهد شد.
ترازو در فرهنگ همه اقوام به عنوان نماد سنجش، عدالت و تعادل شناخته شـده اسـت.   

است و همچنین به عنوان نماد قضاوت،  دهنده قدرت شاهانه در بافت اجتماعی، ترازو نشان
دهنده عدالت الهی است. در دین زرتشـتی تـرازو ابـزار سـنجش اعمـال و نمـادي از        نشان

 عدالت و سنجش دادگرانه است و موکل این ترازو رشنِ راسـت است.(شـوالیه و گربـران،   
1378 :338(  

در روز  ن و همراهـانش شـ دربـاره ر  122تـا   118بنـدهاي   1در مینوى خـرد، پرسـش   
  واپسین آمده است:
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سـنجد؛ بـا    رشن عـادل [اعمـال او را] مـى    [...] و با میانجیگري مهر و سروش و رشن.
، نـه  ترازوى مینوى که به هیچ سوى گرایش ندارد؛ نه براى مؤمنـان و نـه بـراى کـافران    

شـود و آزرم نـدارد    به اندازه تار مویی منحرف نمی و براي سروران، نه براي فرمانروایان
 سرور و فرمانروا را با خُردترین مردم در داورى یکسان به شـمار  کند) و (=مالحظه نمی

  ).12: 1354(تفضلی،  آوردیم

من ارداویراز «...کند: ارداویراف نیز رشن را هنگام عبور از پل چینوت چنین توصیف می
نـدان را  دیدم رشن راست را که ترازوي زرد زرین به دست داشت، [کارهاي] اهلوان و درو

  )53: 1390(ژینیو، » گرفت. اندازه می
در بندهش، عالوه بر داوري پس از مرگ، نظارت بر داوري این جهانی نیـز از وظـایف   
رشن است که پیوند میان کارکرد رشن در دو دوره اوستایی و میانه را (بـه عنـوان داورِ ور)   

خـواب توصـیف شـده اسـت. بنـا بـه        مینوي راستی است که با صفت بیدهد. او  نشان می
رشن مینوي راستی است که این آنچه را نافریفتگی است سامان داده است. « روایت بندهش

زیرا از مینوي راستی است کـه دیـوانِ نـابودگر آفریـدگان گیتـی را نمیراننـد. [رشـن] روان        
داور [چون] داوري دروغ کند، رشن « ن گوید که مردمان را نیز به گناه و کرفه آمار کند. چنی

  )116: 1369(بهار، » آن جا را جايِ [مناسبِ خویش]  نبیند.
(=پل جداکننده) به مانند دو بازوي ایزد 11شود که چینوت پل در بندهش همچنین اشاره می

قرار رشن است که یک بازوي آن در بنِ البرز در شمال و بازوي دیگر در سرِ البرز در جنوب 
برند تا از آن پـل   دارد. پس از گذشتن سه شب اول پس از مرگ، روان را تا بن کوه البرز می

هاي ترازوي عدالت ایزد رشن، که عبور کند و به اوج آن قله برسد. براساس این روایت، شانه
شود، رشته کوهی است که یک سر آن در شمال زمین و سر دیگر در پهلوي یوغ خوانده می

چسبد و شاهین آن ترازو، چگـاد  نوب زمین به کوه البرز، که پیرامون زمین است میآن در ج
  ).129:1369دائیتی است که درست در میانه این رشته کوه قرار دارد (بهار، 

شود. به طور مثـال   هاي دوره ساسانی نیز اشاراتی در این زمینه دیده می همچنین در کتیبه
شود که ترازویی در دست  ست که او با شهریاري مواجه میدر کتیبه کرتیر در سرمشهد آمده ا

دارد. محققان بر این باورند این شهریار همان رشن است که وظیفه سنجش اعمال مردمان پس 
). بـه عـالوه اسـتودانی در حـوالی شـهر سـبز       Gignoux, 1991:84از مرگ به عهده اوست (

الهی و نیز رشنِ ترازودار حضور  ازبکستان یافت شده است که در ردیف باالي آن موجودات
رسد این تصویر مربوط به چهارمین روز پس از مرگ است که در آن  رشن  دارند. به نظر می
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در حال آمارِ روان است؛ در همان حال موبدي برسم به دست و پنام به دهان بـراي متعـادل   
  ).Grenet, 2013:98-99( 12اي نهاده که روان در آن است کردن ترازو دست بر کفه

نقش دیگري که در برخی متون فارسی میانه به آن اشاره شده، نقـش ایـزد رشـن در     .3
چراگـاه،   رشنِ راست به همراه مهر فراخ ،همن یسنب زند ربنابرویدادهاي پایان جهان است. 

را در  13گشتاسـپان پشـوتن   سروش دلیر، بهرام نیرومند، اشتاد پیروزگر و فره دین مزدیسنان،
). عالوه بـر ایـن در مینـوي خـرد، بـه      15: 1370(راشد محصل،  دهند ییارى من پایان جها

گوید، اشاره شده است که در پایان جهان همراه با  مینوي عدالت، که به هیچ کس دروغ نمی
بخت همه آفریدگان اهرمن و در پایان دیو آز را از -سروش، مهر، زروان بیکران، بخت و بغ

نیز  روایت امید اَشَوهیشتاناز  39پاسخِ پرسش  28). در بند 1354:22برند (تفضلی،  میان می
شـود کـه بـه نظـر      به مینوي دادستان اشاره شده که روح درگذشتگان توسط او حمایت مـی 

(صـفاي   14توان مینوي دادستان را  معـادلی بـراي ایـزد رشـن بـه حسـاب آورد       رسد می می
  ).236-237: 1376اصفهانی، 

ایزدان، محافظ آفریدگان اورمزد است و در این راه بـا اهـریمن و   رشن در کنار دیگر  .4
  پژوهشی در اساطیر ایرانکند. مطابق تحلیل مهرداد بهار در  دیوان پیکار می

پیدا است که هر شب اهریمن و دیوان و دروجان بـراي میرانـدن آفریـدگان هرمـزد از     
، شـهریور، سـپندارمذ،   دوزخ بتازند. چون خورشید فرو شود، هرمزد، بهمن، اردیبهشـت 

خرداد و امرداد، مهر، سروش، رشن ایزد و ایزدان بیشتري [آیند]، کوشـش و کـارزار بـا    
  ).295: 1375اهریمن، دیوان و دروجان کنند (بهار، 

این گزارش که بر مبناي متون پهلوي صورت گرفته است، کارکرد ایزد رشن را به عنوان 
ی دهـد و بـا کـارکرد مشـابه در دوران اوسـتایی قابـل       هاي اهورامزدا نشان م نگاهبان آفریده
  مقایسه است. 

براساس بندهش، رشن از ایزدانی است که در آفرینش و پرورش گیاهان شرکت دارد  .5
رساند. بر این اساس، اهورامزدا سه ایـزد رشـن،    و همراه با اشتاد و زامیاد به امرداد یاري می

مرداد آفرید، مینوي گیاهان را امشاسپند مرداد به پیکـر  اشتاد و زامیاد را به یاري و همکاري ا
مادي درآورد و همکار او در این خویشکاري ایزدان رشن، اشتاد و زامیاد بودنـد. از ایـن رو   

، اتفاقی نیست چراکـه رشـن   15تازندها و گیاهان در رکابش میهمکاري رشن با مهر که آب
چهر) نیـز حضـور دارد.    هان (ستارگان گیاهایزدي است که در فلک ستارگان حامل نطفه گیا

نکته جالب توجه این است که این سه ایزد در روز جـزا بـر پـل چینـوت نیـز بـا یکـدیگر        
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همکاري دارند؛ هنگامی که رشن روان را آمار کند، اشتاد و زامیاد روان را به ترازو بگذرانند. 
ا حاصـل آمیـزش باورهـاي    ر توان این همکاري مشترك در داوري و نگهداري از گیاهانمی

اي پیشازرتشتی دانست که بـاززایی و رسـتاخیز    هاي اسطوره شناختی جدید و نظرگاه آخرت
  کردند. انسان را براساس مشابهت با گیاهان تصویر می

گفتار در پشیمان کردن مردم از گناه در جهـان مـادي   بنا بر دینکرد سوم، رشن راست .6
این ترتیب، رشن نه تنها در مقام داور روان مردگان ظاهر ) به 257:1384موثر است. (فضیلت،

شود بلکه به نوعی رسالت هدایت آنها را نیز بر عهده دارد و درکنار داوري سختگیرانه و  می
  کند مردمان را به سوي رستگاري سوق دهد. بدون اغماض، پیش از مرگ تالش می

هاي فرعی ایزد رشن در  برخی از نقشتوان به  البته در کنار پنج کارکرد اصلی باال، می .7
متون فارسی میانه نیز اشاره کرد. این کارکردها بیشتر به عنوان روز رشن مرتبطند و براساس 

اند. به طور مثـال، در روایـات داراب هرمزدیـار     گیري غیر مستقیم به دست آمده نوعی نتیجه
  آمده است که
زد کردن بر هیربدان و بهدینان فریضـه  اندر دین به پیداست که در هر ماهی پنج روز می 

است. آن پنج روز این است: مهر روز و رشـن روز و بهـرام روز و اشـتاد روز و انیـران     
روز. این هر پنج روز میزد البته باید کردن و میزد آن را گویند که هر کدام میوه آورنـد و  

آن کـس کننـد کـه    آن میوه را در پیش زوت نهد و آفرینگان بخشنومین آن روز کند بنا 
فرماید و اول میوه که باشد بدسـت راسـت زوتـی نهـد، پـس آفرینگـان کنـد         میزد می

  ).361/1: 1922(هرمزدیار، 

توان به نوعی از ارتباط میان ایزد رشن و فرآیند نثار فدیـه اشـاره کـرد.     بر این اساس می
اص وجـود  ) براي نام هر روز دعایی خ18/22( شایست نشایستهمچنین مطابق بخشی از 

رشنت پروانه (=راهنمـا و راهبـر) بـه بهشـت     «دارد. دعاي خاص روز رشن چنین است که 
به عالوه در تعالیم مغان، بـه خویشـکاري سـی روزه مـاه      16»بامی (=روشن و درخشان) باد.

اشاره شده و گفته شده که در روز رشن، زندگی را به شادي گـذار و بـه نیکـی و دینـداري     
  )108: 1376ر، آنچه خواهی کن.(زن

  
  ایالم . رشن در ودا، متون هندي باستان و عیالم/5

رشن یکی از ایزدان اختصاصی ایرانی است و در وداها معادل مستقیمی ندارد. امـا در یکـی   
هاي جدي براي یافتن مشابهتی میان این ایـزد بـا خـدایان هنـدي، دومزیـل       از معدود تالش
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 واژگـانی نادرسـت بـا ویشـنو مـرتبط سـازد      شناسـی   کوشیده است رشن را براساس ریشه

). ماالندرا نیز با مقایسـه کارکردهـاي ایـزدان در متـون ودایـی و نیـز       10-11:1953(دومزیل،
) میتره و ورونه، رشن را با ورونه مرتبط کرده است و ترکیـب مهـر   dvandvaدوتایی(  ترکیب

 mitrršnد. او با استناد به نـام  دان ورونه در وداها می -و رشن در اوستا را یادآور ترکیب میتره
کوشد وجود ترکیب دوتـایی ایـن دو ایـزد را نشـان     که از دوران پارتی باقی مانده است، می

دهد. البته ماالندرا به نبود نام رشن در زبان هندي باستان نیز اشاره کرده است و به کار رفتن  
 ) نام هایی چون رشـنوكRašnuka ) رشـنودات ،(Rašnudātaرَ ( ) و رشـنوبRašnubar(a)(  در

دانـد.   اي از تعلـق رشـنو بـه ایـران باسـتان مـی      هاي باروي تخت جمشید را نشانهنبشتهگل
)Malandra,1983:78هـاي دوتـایی    ها و نیز ترکیـب  ). با این حال، زِنر با استناد به یسن هفت

گاه ماالنـدرا را در  دانـد و دیـد   میترا در مهر یشت، اهورا را با ورونه قابل مقایسه مـی  -اهورا
ها  پذیرد. از دید او ورونه ریگ ودا و اهورامزداي یسن هفت مقایسه میان رشنو و ورونه نمی

  ).92-90: 1375آیند (زنر،  مشتقات هندي و ایرانیِ یک خدا به حساب می
هـایی میـان رشـن و     توان مشابهت البته صرف نظر از وجوه زبانی، از منظر کارکردي می

نـزد  «اشاره کرده است کـه   زرتشتیان، باورها و آداب دینی آنهابویس در کتاب  ورونه یافت.
اقوام هندواروپایی قول و نگاه داشتن حرمت آن بسیار اهمیت داشته است. ظاهرا آنهـا قائـل   

 ver*اند: یکی سوگند رسمی یا ورونه (احتماال از ریشه فعلـی هنـدواروپایی    به دو قول بوده
که با اداي این سوگند، فرد خود را موظـف بـه انجـام دادن یـا     ») زدنبستن و گره «به معنی 

کرد و دیگري توافـق یـا پیمـان موسـوم بـه میثـره (احتمـاال از ریشـه          انجام ندادن کاري می
که طرفین به وسیله آن بر سر چیزي با هم توافق ») مبادله کردن«به معنی  mei*هندواروپایی 

دیدنـد کـه ایـن     راندند نیرویی پنهان مـی  ایی که بر زبان میه کردند. اقوام باستانی در قول می
ایستاد تأییـد و تقویـت    نیرو را به منزل ایزدي شناختند که شخصی را که پاي حرف خود می

سـاخت. ایـن انتقـام از طریـق      شکن را با انتقامی دهشتناك نابود می کرد و دروغزنِ پیمان می
گرفت و متهم براي اثبات حقانیتش ناچار بود  یآزمایشی آیینی در معرض دید همگان قرار م

ــن         ــان) ت ــه پیم ــوط ب ــش (مرب ــایش آت ــوگند) و آزم ــه س ــوط ب ــایش آب (مرب ــه آزم ب
  )31: 1381بویس،»(دهد.

هاي آیینی باستانی در هند به آیین ور و حضور رشـن در ایـن    به عالوه شباهت آزمایش
میثره در آزمایش آتـش حضـور   آیین نیز در خور توجه است. البته ورونه در آزمایش آب و 

دارند و این دو ایزد داوران این آزمون سخت هستند. در حالی که کارکرد مـرتبط بـا داوريِ   
  ور در متون اوستایی و فارسی میانه بر عهده ایزد رشن است. 
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با آنکه کارکردهاي رشن و اشتقاق واژگانی نام او به تمامی متعلق به ایرانیان اسـت، امـا   
سوگند در باورهاي پیشین امکان ردیابی برخی از عناصر مندرج در تصـویر  حضور محوري 

کند. بـه طـور مثـال، ترکیـب      هاي خداشناسی را نیز فراهم می ایزد رشن در دیگر چارچوب
گانه اینشوشینک، ایشنیکرب و لَگمل در میان ایزدان عیالمی/ایالمـی از برخـی جهـات از    سه

 17از سوي دیگر رشن و ارشتات پس از مرگ اسـت. یک سو یادآور همراهی رشن و مهر و 
انـد و در محکمـه   جالب آن که اینشوشینک و ایشنیکرب خداي سوگند در عیالم/ایالم بـوده 

اند. امـري کـه آشـکارا یـادآور نقـش رشـن در محـاکم         خوردهبه نام این دو ایزد سوگند می
ک سرور قلمرو مردگان نیـز  زرتشتی است. به عالوه در باورهاي مردم عیالم/ایالم، اینشوشین

ترین دستیار اوسـت کـه بـه همـراه     بوده است وایزد بانو ایشنیکرب در جهان داوري نزدیک
ایـن   ).57: 1387روند (هینتس، ایزدبانو لَگمل در دنیاي مردگان به استقبال فرد درگذشته می

بـه عـالوه در    .کارکرد نیز با نقش ویژه رشن در متون فارسی میانه شباهت قابل توجهی دارد
) در نظـام  Shaziمیان مردم عیالم/ایالم نیز داوري و ور وجود داشته که خدايِ رود شـازي ( 

ــوانِ  ــا، عن ــته اســت(هینتس،» داورِ ور«دادرســی آنه ــین  ).59: 1387را داش ــراي چن ــه ب البت
هـا   توان به صرف برخی شباهتهایی منابع کافی در اختیار پژوهشگران نیست و نمی مقایسه

  . ز نزدیکی کامل این تصاویر سخن گفتا
  

  . رشن در ادبیات فارسی جدید6
با آن که پس از ورود اسالم به ایران باورهاي خداشناسـانه و جهانشـناختی زرتشـتی جـاي     

توان آثار باورهاي پیشین را در ذهن و زبان ایرانیان اند اما می هایی تازه داده خود را به دیدگاه
شود و نیز برخی اشارات  د. این امر در بعضی از متون قدیم دیده میمسلمان نیز شناسایی کر

به نام ایزد رشن در ادبیات فارسی قابل مشاهده است. البته تا جـایی کـه نگارنـده جسـتجو     
  اي نشده است.  کرده، در هیچ یک از متون و اشعار به کارکردهاي این ایزد اشاره

در فهرسـت روزهـاى    ه عـن القـرون الخالیـه   قیالباآثارابوریحان بیرونى در به طور مثال، 
در یـح و   کـه در زبـان سـغدى رسـن    ) 67:1321(بیرونـی،  ایرانى، این ایزد را رشْن خوانده 

  ).72-73:1321ود(بیرونی، ش خوانده مى یح خوارزمى رشْن
در »  رشـن «و » رش«نام این ایزد و نیز روز متعلق به او را به صـورت  شعراي ایرانی نیز 

  اند. ر خود آوردهاشعا
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دوران جدید و متون پژوهشی معاصر نیز از اشاره به نـام و کـارکرد ایـزد رشـن خـالی      
ذیل مدخل رشن، این واژه به روز هیجـدهم از هـر    فرهنگ دهخدانیستند. به طور مثال، در 

هـا   ماه شمسی نسبت داده شده است. دهخدا همچنین با اشاره به شـماري دیگـر از فرهنـگ   
  اي است که تدبیر امور و مصالح روز رشن با اوست.که رشن نام فرشتهآورده است 

  
 گیري نتیجه. 7

زرتشتی است. نام ایـن ایـزد   رسد که رشن از ایزدان پیش از آن چه شرح داده شد به نظر می
خورد. یشت دوازدهم  هاي باروي تخت جمشید به چشم می نبشته در میان اسامی خاص گل
تـوان کارکردهـاي   ه شده است و بـا بررسـی متـون اوسـتایی مـی     اوستا در ستایش او سرود

بندي کرد: حضور در مراسـم آیینـی ور،   متفاوت این ایزد را در قالب چهار گروه اصلی طبقه
حضور در نبردها در کنار مهر و سروش، کارکرد اجتماعی این ایزد در کنار برجیه و نمانیه و 

هـاي فارسـی میانـه، در ادامـه     یـزد در نوشـته  حفاظت از آفریدگان اهـورامزدا.  نقـش ایـن ا   
توان شـش نقـش کلیـدي بـراي رشـن       هاي او در اوستاست. از میان این کارکردها می نقش

برشمرد: نخست، مهمترین نقش رشن حضور در روز جزا به عنوان یکـی از ایـزدان داوري   
ـ         ره دیـن  روان است. دوم، او به همـراه ایزدانـی همچـون مهـر، سـروش، بهـرام، اشـتاد و ف

سوم، حضور در مراسم ور یـا   .گشتاسپان در پایان جهان استپشوتن دهنده مزدیسنان یاري
پساخت است. چهارم، نقش این ایزد به عنوان یکی از محافظان آفریدگان اورمزد اسـت کـه   

هاي فارسی میانه به آن اشاره شده است. پنجم، رشن از ایزدانی اسـت کـه    در اوستا و نوشته
و پرورش گیاهان حضور دارد و همراه با اشتاد و زامیاد به امشاسپند امرداد یاري در آفرینش 

رساند و در نهایت آن که این ایزد در پشیمان کردن مردم از گنـاه در جهـان مـادي مـوثر      می
است. رشن هیچ معادل مستقیمی در متون ودایی و عیالمی/ایالمی ندارد اما از نظر کارکرد و 

هایی میان او و ورونه یافت. در تمـدن عـیالم/ایالم نیـز     توان مشابهت میحضور در آیین ور 
شود. ابوریحان بیرونی بـه حضـور ایـن ایـزد در      کارکردهایی مشابه رشن در ایزدان دیده می

شماري ایرانیان، سغدیان و مردم خوارزم اشاره کرده است. در اشـعار شـعرا نیـز بـه روز      گاه
  .اشاره شده است» رش«یا » رشن«

  
  ها نوشت پی

1. PF 1509: 2, PF 1956: 3, PF 1969: 19 
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2. PF 335:7, PF 2003: 2 

به معنی دربرداشتن نام یک خدا. سبکی در نامگذاري است کـه در آن   theoforetos. از ریشه یونانی 3
رود. این سبک نامگـذاري در میـان اقـوام بابـل و     نام خدا یکی از اجزاي نام شخص به شمار می

پال(آشـور  هایی چون آشور بانیها و اعراب با نامها، عبريستان و همچنین در میان فنیقیآشور با
فرزند را آفرید)، هانیبال (لطف بعل)، عبدا... (بنده خدا) وجود داشته است. در ایـران نیـز اسـامی    

  مانند مهرداد ظاهرا از همین ساختار برخوردارند.
  ..miθrōibiiō vā raṣ̌nā … ... مذکور این است: . عبارت5، بند 46نگاه کنید به یسن   .4
گلدمن در کتاب خود درباره رشن یشت، به سه مورد نخست از این کارکردها اشـاره کـرده    لئون .5

  ).Goldman, 2015:28است (
هاي زیادي انجام شده است. براي مطالعه بیشتر در ایـن خصـوص    . درباره ور یا پساخت پژوهش6

 Trial by ordeal؛ نیز مقاله 120-172د به گزارش شادروان پورداود، صفحات به ویسپر  نگاه کنید

in Ancient Iran  نوشتهJ. C. Tarapore      در یادنامه پروفسـور جکسـن تحـت عنـوانProf. Jackson 

Memorial Volum  187-198صفحات.  
شـترك  هـاي م نیبرگ با اشاره به برخی بندهاي مهریشت و فـروردین یشـت و صـفات و نقـش     .7

  ).76: 1359داند (نیبرگ، دامویش اوپمنه و ورثرغنه آنها را یکی می
  ).Gershevitch,1967: 223( گرشویچ به مضمون مشابهی اشاره کرده است  .8

9. rašn rōz pad ēč ēwēnag drōzanīh ud frēftārīh nē kunišn ud kār ī xwurdag kam un ān wuzurg wēš 

handāz ud saxwan ī drō fradom nē ān rāst paymānīg gōwišn ud az war warzišnīh ud sōgand 

xwarišnīh ōh pahrēzišn. 

در روز رشن، به هیچ آیین دروغزنی و فریفتاري نکن و کارِ خُرد کم و کار بزرگ بیش انداز. 
  نخست سخن دروغ مگو و سخن راست میانه [گو] و از ور و سوگند خوردن بپرهیز. 

10. abar  gar ān wināhīh sōgand ī drō xward… tar kardan-iz ī mihr srōš ud rašn rāy škeft ēbgat-

petyārag ō xwēš tan zan ud frazand ud xwāstag garān puhl ī ō xwēš ruwān paywastan. 

بر گناهکاري گران سوگند دروغ خورد... براي خوار شمردن مهر، سـروش و رشـن، تـازش    
 زن، فرزند و دارایی خویش کیفر گران به روان خویش پیوستن.شگفت اهریمن به تن، 

  پل چینوت در باور زرتشتی گذرگاه میان دو کفه ترازوي رشن ایزد است.. 11
[در] شـب سـوم، [هنگـام] سـحر، سـه درون بایـد       :« ) آمده است 4/17در شایست نشایست (  .12

» سـدیگر [بـراي] اردافـرورد...    یشت: یکی [براي] رشـن [و] اشـتاد، دو دیگـر [بـراي] وايِ بـه؛     
ــور،  ــش 226: 1369(مزداپـ ــت    29)؛ پرسـ ــه اسـ ــین زمینـ ــز در همـ ــی نیـ ــتان دینـ  دادسـ

)JaafariDehaghi,1998:90.(  
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دژ  پشوتن پسر گشتاسب یکی از جاودانان در دین زرتشتی و دستیار سوشیانت اسـت. در گنـگ  . 13
آیـد و   بـازآرایی دیـن بیـرون مـی     منزل دارد و در هنگام فرشگرد همراه با شاگردان خویش براي

  دارد. دشمن را از ایرانشهر باز می
14. ruwān-i šudagān i mēnōg-i dādestān pāyēd. dādār abar-š dāmān wistardag. uš amāwandīh ud 

ōzōmandīh har gyāg rasišnīg. az ān-i azērīgdom dušox tā ān-I abardom garōdmān. ōwōn 

ōzōmand ud amāwand i-š az hamāg gyāg har kas must ud adādīh abāz dāštan ud spōxtan tuwān. 

که آفریدگار در سرتاسر خلقتش قرار داده حمایـت  » جوهر عدالت«روح درگذشتگان توسط 
تـرین   شود و او با نیرومندي و شدت تمام به همه جا راه دارد، از اعماق دوزخ گرفته تا متعالی می

عدالتی را نسبت به هـر   تواند هر عذاب و بی قدرتمند و محتشم است که میجایگاه بهشت. چنان 
 کس مهار نموده و یا از وي دور سازد.

از طرف راستش سروش نیک مقدس سوار است، از طرف چپش رشن برومند بلنـدباال سـوار   . «15
 -مهریشت»  تازند. ها و گیاهان و فروهرهاي پاکان میاست، گرداگرد از هر طرف [فرشتگان] آب

  .100بند
16.  rašn-it parwānag bawād ō wahišt ī bāmīg 

. شادروان مهرداد بهار به ارتباط میان ایزد مهر ایرانـی و اینشوشـینک اشـاره کـرده اسـت (بهـار،       17
1376 :190.(  
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